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1. Загальна частина
1.1.  «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в

Відокремленому структурному підрозділі «Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного коледжу» (далі - Положення) розроблено
відповідно до вимог Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 р.
№2145-VIII), «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VII), «Про фахову
передвищу освіту» (від 06.06.2019 р. №2745-VIII), «Про авторське право і
суміжні права» (від 23.12.1993 р. № 3792- XІІ), Цивільного кодексу України
та Положення Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий
коледж Луцького національного технічного університету» з метою
запобігання плагіату у наукових, навчально-методичних та навчальних
працях педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти
коледжу.

1.2. Положення має на меті підвищення якості виконання наукових,
навчальних та кваліфікаційних робіт, зростання рівня культури щодо
етичного використання результатів досліджень, формування навичок
коректної роботи із джерелами інформації, активізацію самостійності та
індивідуальності при створенні авторської роботи, а також підвищення
відповідальності з боку педагогічних, науково-педагогічних працівників і
здобувачів освіти усіх форм навчання за порушення загальноприйнятих
правил.

1.3. Положення спрямоване на формування та сумлінне дотримання
вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань і покликане
сприяти впровадженню практики належного цитування через визначення
поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, виявлення
плагіату та відповідальність за плагіат у межах ТФК Луцького НТУ (далі –
Коледж).

1.4. Положення є складовим елементом внутрішньої системи
забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти Коледжу, яка
передбачає функціонування ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у навчально-методичних, наукових та кваліфікаційних
роботах учасників освітнього процесу.

2. Основні поняття та визначення
2.1. Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір.
2.2. Твір – інформація як результат наукової, навчально-методичної чи

навчальної діяльності конкретної особи (чи у співавторстві), представлена на
паперових носія або в електронному варіанті у мережі Інтернет чи
оприлюднена на офіційному web-сайті Коледжу (підручник, навчальний
посібник, стаття, тези, препринт, курсова робота, реферат, есе, контрольна
робота тощо).

2.3. Цитата – порівняно короткий уривок з літературного, наукового
чи будь-якого іншого опублікованого (у тому числі оприлюдненого на
офіційному web-сайті) твору, який використовується, з обов’язковим



посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму
творі з метою обґрунтування своїх тверджень або для посилання на погляди
іншого автора в автентичному формулюванні.

2.4. Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково
чужого матеріалу (твору) під іменем особи, яка не є автором цього матеріалу
(твору).

2.5. Плагіат академічний – оприлюднення у письмовій або
електронній формі (частково або повністю) наукових результатів, отриманих
та оприлюднених іншими особами як результатів власного дослідження
та/або використання у своїх працях запозичень із опублікованих текстів
інших авторів без відповідного посилання.

2.6. Різновиди плагіату:
1) копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором (авторами)

роботи як своєї;
2) копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) у

дослівній формі без належного оформлення цитування;
3) внесення незначних правок у скопійований матеріал іншого автора

або авторів (переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо) та
його оприлюднення без належного оформлення цитування;

4) парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту;
сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів
або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці
(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі розміщеної в
мережі Інтернет) без належного оформлення посилань. Неприпустимою є
також компіляція – створення значного масиву тексту на основі чужих
досліджень без поглибленого вивчення проблеми та самостійного
опрацювання джерел.

2.7. Унікальність твору (роботи, матеріалу) – співвідношення (у
відсотках) матеріалу, що не має збігів з іншими публікаціями, до загального
об’єму матеріалу.

3. Заходи з формування професійної етики щодо запобігання
академічного плагіату

3.1.  Ознайомлення педагогічних працівників та здобувачів освіти
Коледжу з цим Положенням та іншими документами, що унормовують
запобігання академічного плагіату та встановлюють відповідальність за
академічний плагіат.

3.2. Формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів з
уніфікованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на
використані у наукових і навчальних працях матеріали.

3.3. Введення до освітньо-професійних програм і навчальних планів
підготовки здобувачів освіти навчальних дисциплін, що забезпечують
формування загальних компетентностей з дотримання етичних норм і
принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з первинними та



вторинними інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної
власності.

3.4. Сприяння органам студентського самоврядування в інформуванні
здобувачів освіти про правила наукової етики.

3.5. Введення до виховної роботи Коледжу заходів із формування у
здобувачів освіти етичних норм, що унеможливлюють плагіат.

4. Виявлення академічного плагіату
та відповідальність за академічний плагіат

4.1. Перевірці на академічний плагіат підлягають: 
- навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні

роботи здобувачів освіти, творчі або дипломні роботи у системі професійної
освіти, науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти
лекцій, навчально-методичні видання тощо), монографії та інші роботи, що
вимагають рекомендацій навчально-методичної ради Коледжу до видання, а
також дистанційні курси.

4.2. Безпосередньо перевірку навчальних та наукових праць на
наявність академічного плагіату за відповідним дорученням у Коледжі
здійснюють: 

- керівники навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт;
- експертна комісія з якості освіти циклової комісії, до складу якої

входять: голова експертної комісії, голова циклової комісії, гаранти
освітньо-професійних програм, роботодавці, здобувачі освіти;

- відповідальна особа, яка призначена наказом директора Коледжу для
перевірки навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт на академічний
плагіат.

4.3 Вищезазначені особи визначають унікальність кожної представленої
роботи та надають висновки для подальшого розгляду на засіданні комісій із
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Коледжу.

4.4. Під час розгляду матеріалів щодо наявності академічного плагіату
використовується наступна шкала оцінки унікальності навчально-наукового
матеріалу (у відсотках до загального об'єму матеріалу):

- 60-100 % оригінальність твору (високий рівень унікальності) (робота
допускається до захисту або (та) опублікування);

- 45-60% - задовільний рівень оригінальності (робота потребує
доопрацювання та повторної перевірки);

- 25-45% - низький рівень оригінальності (робота потребує
доопрацювання та повторної перевірки);

- нижче 25% - неприйнятний оригінальності (робота відхиляється без
права подальшого розгляду).

4.5. У разі виявлення академічного плагіату при повторній перевірці,
що відображено у експертному висновку комісії з якості ВЦК, ЦК та МК
щодо унікальності наукової, навчальної чи кваліфікаційної роботи дане
питання розглядається на засіданні із забезпечення якості освіти та освітньої



діяльності Коледжу та приймаються рішення щодо накладення стягнення з
осіб, які допускають систематичне порушення принципів доброчесності.

4.6. Виявлення фактів академічного плагіату в роботах осіб
викладацького складу враховується під час атестації, при формуванні
рейтингу викладача, а також при продовженні дії трудового договору, у
роботах здобувачів освіти – під час оцінювання результатів їхньої освітньої
діяльності.

4.6. У разі незгоди з результатами перевірки автор роботи, що
перевірялася, має право на апеляцію. 

4.6.1. Апеляція подається особисто автором роботи на ім'я директора у
триденний термін після оголошення результатів перевірки. 

4.6.2. У разі надходження апеляції, за розпорядженням директора дана
апеляції розглядається на позачерговому засіданні комісії із забезпечення
якості освіти та освітньої діяльності Коледжу.

4.7. Комісія по фактах академічного плагіату також може створюватися
за розпорядженням директора як з ініціативи співробітників Коледжу, так і за
заявами сторонніх осіб, а також дорученнями Міністерства освіти і науки
України, відповідних державних установ. 

4.8 При розгляді апеляцій для результатів перевірки навчальних,
наукових та кваліфікаційних робіт здобувачів освіти до складу комісії може
залучатися представник органу студентського самоврядування. 

4.9. Апеляція розглядається комісією у тижневий термін з наступного
дня після виходу розпорядження директора, якщо інший термін не зазначено
в розпорядженні. Висновки комісії оформляються відповідним протоколом.

5. Програмно-технічні засоби для перевірки унікальності наукових,
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт
5.1 Програмно-технічні засоби (далі - Програми) перевірки наукових,

навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт є інструментом
для виявлення запозичень.

5.2 Залежно від поставленого завдання (перевірка тексту, таблиць,
рисунків тощо) особа, яка здійснює перевірку обирає програму,
функціональні можливості якої в максимальній мірі задовольняють
поставленому завданню. Перелік програм пошуку і виявлення плагіату
визначається методичною інструкцією (додаток 1) щодо перевірки наукових,
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на академічний
плагіат.

5.3 Обов'язковим для перевірки у навчальних, кваліфікаційних роботах
здобувачів освіти та творчих або дипломних роботах у системі професійної
освіти є вступ, технологічна частина, висновки до робіт та розділів, власні
пропозиції щодо обгрунтування розробок.

5.4 Виявлені у тексті твору запозичення вважаються правомірними,
якщо вони є:



- типовими методиками розрахунків конструкторських та економічних
рішень

- власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих
одиничних об’єктів, у т.ч. найменуваннями установ, назвами праць, які
досліджувалися у творі, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);

- усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери
знань; - належним чином оформлені цитуваннями;

- самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору твору,
опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах),
якщо воно допускається редакційною політикою видання.

6. Заходи щодо запобігання та виявлення плагіату в навчальних,
наукових та кваліфікаційних роботах

6.1. Здобувачі освіти всіх форм навчання, несуть відповідальність за
коректну роботу із джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики
та поваги до інтелектуальних надбань; порушення загальноприйнятих
правил цитування  відповідно до Положення.

6.2. Керівникам навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт в
обов’язковому порядку ознайомити з цим Положенням здобувачів освіти та
на всіх етапах виконання навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт,
контролювати й попереджувати факти академічного плагіату.

6.3. Навчальні, наукові та кваліфікаційні роботи здобувачів освіти
розміщуються на Інформаційному порталі Коледжу та підлягають перевірці
на наявність академічного плагіату.

6.4. Перевірка навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт
проводиться відповідно до інструкції згідно додатку 1.

6.5. Під час подання навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт, які
підлягають перевірці на наявність плагіату, здобувачі освіти всіх форм
навчання заповнюють і підписують заяву за формою (додаток 2). За відмови
підписання  заяви робота не допускається до захисту.

6.6. Після перевірки навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт
здобувача освіти йому видається експертний висновок про результати
перевірки (додаток 3). Експертний висновок видається протягом 4 днів після
написання заяви щодо перевірки роботи на виявлення академічного плагіату.

6.7. Експертний висновок додається до навчальних, наукових та
кваліфікаційних робіт та є обов’язковим документом для допущення їх до
захисту.

6.8. Перевірка на наявність плагіату кваліфікаційних робіт проводиться
не пізніше ніж за 4 дні до засідання екзаменаційної комісії.

7. Прикінцеві положення
7.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження на

педагогічній раді Коледжу.



Додаток 1

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку подання кваліфікаційних робіт
для перевірки на плагіат

1. Здобувач освіти здійснює перевірку наукової, навчальної чи
кваліфікаційної роботи самостійно за допомогою відповідного програмного
забезпечення. Після перевірки роздруковує звіт щодо унікальності власної
роботи.

2. У встановлений термін здобувач освіти заповнює та підписує заяву
(не менше ніж за 4 дні до захисту) щодо перевірки роботи на академічний
плагіат та подає роботу в електронному вигляді (формат – *.pdf, *.docx, *.txt)
разом із звітом щодо унікальності голові експертної комісії із забезпечення
якості освіти ВЦК, ЦК, МК.

3. Експертна комісія протягом 4 днів від моменту подачі заяви розглядає
звіт, авторську роботу та складає відповідний експертний висновок про
автоматизовану перевірку навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт на
академічний плагіат.

4. Сформований та підписаний експертний висновок, електронний
варіант роботи експертна комісія з якості ВЦК, ЦК та МК передає
призначеній наказом директора відповідальній особі, яка здійснює
формування бази навчальних, наукових, кваліфікаційних робіт Коледжу на
Інформаційному порталі ТФК Луцького НТУ, а також, за потреби повторну
перевірку робіт на академічний плагіат.

5. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх робіт мають:
директор, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з
навчально-виробничої роботи, заступник директора з навчально-виховної
роботи та завідувачі відділень.



Додаток 2

ЗАЯВА

щодо самостійного виконання наукової, навчальної або кваліфікаційної
роботи здобувачем освіти

Я, ПІБ, студент (форма навчання, спеціальність, курс, група) заявляю:
моя письмова робота на тему (назва роботи), виконана самостійно і в ній не
міститься елементів плагіату. Всі запозичення з друкованих та електронних
джерел, а також із захищених раніше дипломних робіт, кандидатських і
докторських дисертацій мають відповідні посилання.

Я ознайомлений(а) з діючим Положенням, згідно з яким виявлення
академічного плагіату є підставою для відмови в допуску кваліфікаційної
роботи до захисту та застосування  дисциплінарних заходів.

Дата Підпис



Додаток 3

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Випускова циклова комісія
__________________________________________________________

Експертний висновок
про автоматизовану перевірку навчальних, наукових та кваліфікаційних

робіт на академічний плагіат

Підтверджуємо ознайомлення з результатом звіту щодо унікальності роботи, генерованого
системою виявлення текстових збігів/ідентичності/схожості

Здобувач освіти: __________________________________________________________

Тема роботи: __________________________________________________________________

Спеціальність: ________________________________________________________________

Керівник: _________________________________________________________

За результатами проведеного експертною комісією аналізу звіту щодо унікальності роботи
зроблено наступні висновки:

1. Запозичення, які використанні в роботі (власні назви, методики розрахунків, усталені
словосполучення, самоцитування) є законними і не є плагіатом.

2. Виявленні запозичення, які розміщення в тексті роботи не описують безпосередньо
авторське дослідження, кількість цитат з відповідними посиланнями не перевищує
допустимий обсяг, робота не містить навмисні текстові спотворення, передбачені спроби
укриття запозичень або інші прояви академічного плагіату, а також фабрикацію та
фальсифікацію даних.

3. Мета роботи та поставленні завдання досягнуті. Робота приймається до захисту.

4. Інше:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата видачі висновку: «___»___________ 202__ р.

Підпис: _______________________/_________________/

Дата захисту: «___»___________ 202__ р.



Додаток 4
ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку перевірки наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та
навчальних робіт на унікальність з використанням програмно-технічних засобів

1. Комп’ютерну перевірку на академічний плагіат наукових, навчально-методичних,
кваліфікаційних та навчальних робіт здійснює автор, контролює Голова ВЦК, а затверджує
відповідальна особа від коледжу.

2. Для перевірки наукових, навчальних та навчально-методичних робіт на
унікальність у ТФК Луцького НТУ необхідно використовувати програми «еТХТ
Антиплагіат» (https://www.etxt.ru/antiplagiat/) і «Advego Plagiatus» (http://advego.ru/
plagiatus/). Вказані програми знаходяться у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

2. Загальний опис перевірки у програмі «еТХТ Антиплагіат». 
2.1. Основними функціями програми «еТХТ Антиплагіат» є: 
1) експрес-перевірка – виявлення очевидної схожості з документами, які

розташовані на сайтах з високим рейтингом; 
2) поглиблена перевірка – виявлення схожості з документами, які розташовані на

всіх сайтах, до якої звертається пошукова система. Сервіс має декілька способів
використання: онлайн-перевірка, яка дозволяє безпосередньо на офіційному сайті
перевірити роботу на плагіат; програма для ПК, доступна для наступних ОС: Linux, Mac
OS, Windows OS. 

2.2. Порядок користування програмою: 
0. Йдемо по посиланню https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

Перевірку інформації на унікальність можна здійснити різними способами:
- Безкоштовна перевірка тексту об’ємом до 3000 знаків. Після реєстрації до 5000

знаків.
- Перевірка тексту через встановлення програми на комп’ютер. Для цього

необхідно вибрати опцію Програма для скачування. Зробити підтвердження на
скачування.

http://advego.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/


Після скачування завантажувального файлу  etxt_antiplagiat.exe, запускаємо його
для встановлення програми на комп’ютері. Бажано поставити галочку для встановлення

значка програми на Робочому столі.

Запустивши програму(для повноцінної роботи програми потрібно підключення до 
мережі Інтернет), на екрані з’являється основне вікно.



Спочатку необхідно провести певні налаштування. Для цього натискаємо на кнопку

На панелі Общие - встановлюємо пошукові системи, задаємо поріг унікальності,
задаємо основні параметри.



Вибираємо вкладку Другие, де виключаємо захист від автопошуку (знімаємо
галочку напроти опції Показывать капчу (Ya, Qi, Ra, Go)).

Після встановлення налаштувань, переходимо до завантаження документа, який
будемо перевіряти на унікальність.



Завантажений файл появляється у вікні Текст.

Визначаємося з типом перевірки (наприклад: Стандартная) 



  
8. Вид робочого вікна в процесі перевірки 

Час перевірки залежить від продуктивності комп'ютера, швидкості підключення до
мережі, типу перевірки.

Закінчення перевірки – поява у вікні Журнал повідомлення: Уникальность текста
хх%.



Результати аналізу зберігаються у вигляді звіту з розширенням .html. Щоб
отримання звіту необхідно зайти до меню Файл, вибрати Автозберігання. При цьому
випадає список звітів. Потрібний звіт буде знаходитися внизу списку:

3. Загальний опис перевірки у програмі «Advego Plagiatus».
3.1. До основних функцій програми «Advego Plagiatus» відносяться: перевірка

неопублікованих і опублікованих матеріалів; показ сайтів, на яких знайдені збіги; робота з
5-ти пошуковими системами (Google, Rambler, Bing, Nigma та Yahoo); можливість зміни і
редагування текстів в програмі; два ступені перевірки тексту: «Перевірити унікальність» і
«Глибока перевірка»; функція «прибрати теги» при аналізі сторінок сайту; можливість
підсвічування частин тексту, які не унікальні. 

3.2. Порядок користування програмою.
Завантаження зі сайту https://advego.com/plagiatus/.



Скачуємо ЕХЕ-програму в залежності від параметрів комп’ютера, на якому будете
працювати.

 

Зовнішній вигляд прграми

Вибираємо опцію – Загрузить текст из документа. Відкриваємо документ, який

перевіряємо. Запускаємо на перевірку вибраний документ, натиснувши на значок
(повна перевірка).



При цьому визнаємо пошукові системи, де буде проходити перевірка. (Довідка Как
это работает?)

Після перевірки у вікні програми з'являється результат. 

У розділі «Пошук» є можливість проведення більш широких налаштувань
функціональності програми, а саме: коригування нижньої планки унікальності;
налаштування обліку збігів з одного ресурсу (у відсотках); зміни опції «Розмір шинглу»;
зміни опції «Розмір фрази». 

4. Результати перевірки роботи через одну або кілька запропонованих програм
відповідальна особа зберігає в окремому документі (звіті програми у форматі *.html) та
подає отриману інформацію згідно вимог.


